
 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach 

                                   Zápisnica č. III/2021  

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Haligovciach 

 

 

Dňa : 19. 06. 2021 

Otvorenie : 15.00 hod. 

Ukončenie: 17.00 hod. 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program : podľa pozvánky 

 

K bodu  programu č. 1: 

Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvorila predsedajúca starostka obce. Všetkých prítomných srdečne privítala a týmto 

konštatovaním rokovanie III. zasadnutia OZ oficiálne zahájila. 

K bodu programu č. 2: 

Schválenie programu zasadnutia 

Predsedajúca – starostka obce predložila a prečítala prítomným poslancom pripravený program III. 

zasadnutia OZ. K pripravenému a predloženému programu poslanci mali doplňujúci bod. Poslanci OZ 

súhlasili so zmenou programu a program v zmenenej forme schválili. 

 Bolo prijaté:  

Uznesenie č. 130  hlasovali: za  - 6   

                                               proti - 0        

                                      zdržali sa  - 0 



-2- 

                                                                      

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v programu č.2 

 

Schvaľuje 

Program III. zasadnutia OZ v zmysle pripraveného a predloženého programového návrhu 

s doplňujúcim bodom. 

 

K bodu programu č. 3:                                                                                                           

 

Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Predsedajúca starostka obce navrhla za navrhovateľov uznesenia a overovateľov zápisnice z III.  

zasadnutia OZ poslancov Emil Talár, Ing. Ľubosláv Lainda . Ostatní poslanci s návrhom súhlasili a ku 

návrhu nemali pripomienky.                                                                                                                                                           

Bolo prijaté:      

     

Uznesenie č. 131  hlasovali: za  - 6   

                                               proti - 0                                                                                             

                                      zdržali sa  - 0                                                                                                             

 

                                   

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach v bode programu č. 3  

volí 

Poslancov Emil Talár, Ing. Ľuboslav Lainda za navrhovateľov uznesenia a overovateľov zápisnice. 

 

K bodu programu č . 4: 

 Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.4.2021 

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 14. 04.2021, prečítala starostka obce 

Monika Bjalončíková.  
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                                                      Berie na vedomie 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach berie na vedomie  kontrolu uznesení zastupiteľstva zo dňa 

14.04.2021, nemalo výhrady. 

 

K bodu programu č . 5: 

Schválenie  záverečného účtu obce Haligovce za rok 2020, úprava rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Predsedajúca starostka obce predložila poslancom na schválenie  záverečný účet obce Haligovce 

za rok 2020, úprava rozpočtu. Všetci poslanci mali k nahliadnutiu záverečný účet. Záverečný 

účet bol spracovaný v súlade so zákonom. Úprava rozpočtu obce, sa bude upravovať podľa 

potrieb obce.                                                                                                      

 Bolo prijaté:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Uznesenie č.132  hlasovali: za  - 6   

                                              proti - 0                                                                                             

                                     zdržali sa  - 0                                                                                                             

                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Schvaľuje 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schvaľuje záverečný účet obce za rok 2020 s výrokom:                                 

,, celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.“                                                                                           

Úprava rozpočtu obce, sa bude upravovať podľa potrieb obce.                                                                                                      

 

 

K bodu programu č. 6:   

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Haligovce za rok 

2020.             

 

Predsedajúca starostka obce v tomto bode odovzdala slovo hlavnej kontrolórke Márií Tomkovej, aby 

poslancom prečítala stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Haligovce za rok 

2020.                                 
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Berie na vedomie 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 

k záverečnému účtu obce Haligovce za rok 2020.                                 

 

 

K bodu programu č. 7:                                                                                                           

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021.                                                                  

Predsedajúca starostka obce v tomto bode odovzdala slovo hlavnej kontrolórke Márií Tomkovej, aby 

poslancom prečítala plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021.                                                                  

 

 

Uznesenie č.133  hlasovali: za  - 6   

                                              proti - 0                                                                                             

                                     zdržali sa  - 0                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Schvaľuje 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na II. polrok 2021.                                                                  

 

K bodu programu č. 8:                                                                                                           

 

Úprava VZN č.1/2021 pre ZŠ a MŠ Kráľovnej Pokoja v Haligovciach, dodatok č. 

II.                                                                                                                                                                                                        

Predsedajúca – starostka obce predložila úpravu VZN č.1/2021 pre ZŠ a MŠ Kráľovnej Pokoja 

v Haligovciach, s dodatkom č.II. ZŠ s MŠ KP -  žiada o prehodnotenie výšky dotácie. 
Podľa prepočtu schválenej dotácie /88 % na rok 2021 / a  z dôvodu informácie 
o nedostatočnej výške finančných prostriedkov, ktoré sú pridelené na chod školských 
zariadení navrhla zvýšenie dotácie pre školské zariadenie. 
 
 Bolo prijaté:           
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Uznesenie č.134      

 

                                 hlasovali: za  - 6   

                                               proti - 0                                                                                             

                                      zdržali sa  - 0                                                                                                             

                                                                                     

Schvaľuje 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach jednohlasne schvaľuje navýšenie  dotácie pre  zariadenia  MŠ, 

ŠKD, ŠJ na 93% mesačne. Percentuálne rozdelenie finančných prostriedkov dotácie / 85% 

mzdy + 15% prevádzka /na chod školských zariadení ostáva bez zmien. Z krátených percent 

výšky dotácie na konci roka obec zakúpi a opraví  chýbajúce, poškodené, nerentabilné 

zariadenie MŠ.          

                                                                                                                                                                                       

K bodu programu č. 9 

 Memorandum o partnerstve a spolupráci. Nadácia PSK pre podporu rodiny.                                                                                           

Predsedajúca starostka obce predložila poslancom ponuku: Memorandum o partnerstve 

a spolupráci. Nadácia PSK pre podporu rodiny.       

Bolo prijaté:           
 

Uznesenie č. 135  

                                 hlasovali: za 3 

                                            proti - 3                                                                                             

                                   zdržali sa  - 0                                                                                                             

                                    

 

Neschvaľuje  

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach neschválilo  memorandum o partnerstve a spolupráci. 

Nadácia PSK pre podporu rodiny. Bod č. 9 presúva  sa na ďalšie OZ.                                       
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K bodu programu č. 10      

 

 

Úprava VZN o ubytovaní. 

 

Predsedajúca starostka obce informovala poslancov o prevádzke ubytovacích zariadení. Poukázala na 

nedodržiavanie VZN  o miestnych daniach a poplatkoch a navrhla prijať opatrenia v tejto oblasti. 

Bolo prijaté:           
 

Uznesenie č. 136   

                                 hlasovali: za 6 

                                            proti - 0                                                                                            

                                   zdržali sa  - 0          

                                                                                                    

Schvaľuje 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach  na svojom zasadnutí dňa 19.6.2021 prijalo opatrenie 

v súvislosti s podanou informáciou o stave a prevádzkovaní ubytovacích zariadení  na území obce 

Haligovce. Z dôvodu ukončenia núdzového stavu a uvoľnenia pandemickej situácie boli v obci dané 

do prevádzky ubytovacie zariadenia. Do dňa konania zasadnutia obecného zastupiteľstva nebol do 

pokladne obce  ani na účet obce odvedený poplatok súvisiaci s poplatkom  za ubytovanie 

v ubytovacích zariadeniach aj napriek tomu, že prevádzka bola spustená.  

Z tohto dôvodu OZ prijalo opatrenia na riešenie tejto situácie a to v tomto znení : 

- platiteľ dane je povinný viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území obce 

evidenciu ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme /kniha hostí, kniha 

ubytovaných a pod/. Pre potreby kontroly dane za ubytovanie musí evidencia obsahovať 

mená a priezviská všetkých ubytovaných osôb s adresami ich trvalého pobytu, vrátene 

údajov o dátumoch prenocovania (deň príchodu a deň odchodu), 

- evidencia o počte ubytovaných osôb, bude obci doručená v mesačných intervaloch ako   

príloha odvedenej dane obci a vykoná sa  ako výpis počtu ubytovaných z knihy hostí  

na predpísanom tlačive „Hlásenie o miestnej dani za ubytovanie“ . Toto tlačivo 

bude distribuované obcou všetkým ubytovacím zariadenia obce Haligovce, 

-  
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platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane /v prípade výberu poplatku za 

ubytovanie je to obec - obcou poverený zástupca/  bez zbytočného odkladu predložiť 

pre účely kontroly evidenciu ubytovaných hostí, 

- poplatky, ktoré ubytovacie zariadenia vyberú od ubytovaných hostí v súlade s VZN č. 

II/2021 a poukážu buď do pokladne OcÚ alebo na účet obce SK86 0200 0000 0000 

1482 9602  vedenej v VÚB do 5 /piateho dňa /  nasledujúceho  mesiaca po vzniku 

daňovej povinnosti. 

- uviesť na pravú mieru – t. j. splniť daňovú povinnosť a uhradiť obci Haligovce všetky 

doteraz neodvedené vybraté poplatky za ubytovanie hostí v ubytovacích zariadeniach 

za rok 2021 

- kontrolou ubytovacích zariadení v súlade s VZN č. II/2021 poveruje vykonávať počas 

roka 2021 kontrolóra obce. Výkonom kontroly môže byť splnomocnená aj iná osoba, 

ktorá bude poverená písomným poverením k vykonaniu kontroly, 

- o týchto opatreniach písomne informovať všetkých prevádzkovateľov ubytovacích 

zariadení na území obce Haligovce, 

- OZ zaviazalo starostku obce pripraviť návrh doplnku VZN č. II/2021 o miestnych 

daniach a poplatkoch,  a to o doplnenie sankcii v prípade nedodržiavania osobitných 

predpisov súvisiacich s výberom poplatkov. 

 

K bodu programu č. 11      

Kronika 

 

Predsedajúca starostka obce predložila poslancom informáciu o nevrátenej kronike. 

Berie na vedomie 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach odporúča vyzvať p. Volčeka  písomne na odovzdanie kroniky. 

 

 

K bodu programu č. 12  

 

ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, zrušený nájom v MŠ. 

Predsedajúca starostka obce podala informáciu poslancom  o zrušení nájmu školského zariadenia. 

Dňa  14.04.2021 na OcÚ Haligovce, za účasti starostky, kontrolórky obce a p. farára J. Penxta, bola zo 

strany p. farára podaná informácia, ktorej obsahom bolo zrušenie nájmu za užívanie priestorov.  P.  
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farár Jozef Penxa   ústne oznámil, že zrušil nájom MŠ s Biskupským Úradom, ktorý bol uzatvorený na 

základe zmluvy o nájme medzi uvedenými subjektami. 

 

Berie na vedomie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach žiada p. starostku, aby vyzvala p. farára Jozefa Penxu doložiť 

doklad o zrušení nájmu v MŠ.  /zrušenie zmluvy o nájme/ 

 

 

K bodu programu č. 13 

 

Doplňujúci bod poslancov: chov hospodárskych zvierat v obci.   

 

Predsedajúca starostka obce predložila doplňujúci bod poslancov: chov hospodárskych zvierat 

v obci. Na základe sťažnosti občanov obce – prijať opatrenia súvisiace s chovom 

hospodárskych zvierat v intraviláne obce Haligovce, spoločenstva dotknutých obyvateľov 

obce.  
                                                                                                    

Berie na vedomie 

Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach zaviazalo starostku obce vypracovaním návrhu VZN, 

ktoré upraví chov a držanie zvierat na území obce Haligovce 

- do schválenia spomínaného VZN na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

upozorniť písomne  majiteľov a chovateľov hovädzieho dobytka na dodržiavanie 

povinnosti súvisiacich s chovom, poukázať na  dodržanie predpisov na ochranu 

životného prostredia, udržania čistoty v obci, ochranu zdravia občanov, majetku 

občanov  a v neposlednom rade bezpečnosť cestnej premávky. 

 

 

 

K bodu programu č. 14 

Diskusia 

Predsedajúca starostka obce predložila OZ obce 
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a)  schválená dotácia PSK 6 000€ na opravu strechy KD, rekonštrukcia plánovaná august- 

september                                                                                                                                                                 

b)  natieranie strechy č.d.202, naplánované august 2021                                                                                                                                             

c) budova bývalé cesty, svojpomocne začať s opravami budovy vrchne podlažie na 

ubytovanie turistov.  

K bode programu č.15 

Záver 

Na záver predsedajúca starostka obce poďakovala všetkým prítomným za ich aktívnu účasť na III.  

zasadnutí OZ a týmto konštatovaním III.  zasadnutie OZ oficiálne ukončila.                                       

 

V Haligovciach 19.06. 2021 

 

 

 

                                                                                                                                       Monika Bjalončíková 
          starostka obce 
    

 

 

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice 

          Emil Talár 
Ing. Ľubosláv Laida  
 

Zapisovateľka: 

Anna Šromovská                                                                                                                                                                 

Hlavná kontrolórka:                                                                                                                                                                 

Mária Tomková                                                                                                                                                                                                   

 


